
ATA Nº 762 DA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 8ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 08 DE JUNHO DE 2022. 

Aos oito dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois, às dezenove horas o Presidente Vilseu deu início a 

sessão ordinária, saudando a todos os presentes, e aos internautas da página do Facebook da Câmara. 

Após a aprovação da Ata Nº 761 da Sessão Ordinária anterior, e aberta as inscrições para a Tribuna, a 

Assessora iniciou a leitura da Ordem do Dia: Leitura do Voto e do Projeto Decreto Legislativo Nº 01/2022. 

Aprovação das Contas de Governo do Executivo Municipal de Charrua referente ao exercício financeiro de 

2020, de responsabilidade dos Gestores Municipais Valdesio Roque Della Betta e Luiz Carlos Franklin da 

Silva. O Projeto Decreto Legislativo ficará em pauta para próxima sessão ordinária, e será encaminhado à 

Comissão de Orçamento e Tomada de Contas para análise. Projeto Nº 65/2022. Autoriza realizar 

contratação de operário e de instrutor de atividades artesanais, para atender necessidade excepcional e 

temporária, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em votação o 

regime de urgência foi aprovado por todos. Em discussão, Marli declarou que a contratação de operário se 

dá devido o servidor que ocupava este cargo ter assumido como operador de máquinas, ficando vago então 

o cargo em comento, o qual será feito processo seletivo até a realização do concurso público, destacando a 

importância desta contratação. E a contratação de instrutor de atividades artesanais se dá em virtude da 

exoneração da servidora ocupante do cargo em 2021, não havia sido contratado outro profissional devido a 

Pandemia, não tendo possibilidade de realizar os encontros dos grupos para execução desses trabalhos, 

agora com o retorno das atividades é necessária nova contratação, declarou a importância desse 

profissional nas atividades desenvolvidas nos grupos tanto nas comunidades, quanto no Cras. 

Seguidamente o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 66/2022. Prorroga a autorização para 

contratação emergencial de psicólogo de que trata a Lei Municipal nº 1.818, de 10 de junho de 2021, e dá 

outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, Nilva salientou que 

será prorrogado o contrato com a psicóloga, até que seja feito o concurso público, destacou a importância 

desse profissional principalmente pós-pandemia, para atender as famílias e os grupos, principalmente na 

Reserva Indígena do Ligeiro. Posteriormente o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 67/2022. 

Autoriza a abertura de Crédito Especial para os encargos especiais do Município, e dá outras providências. 

A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, Rogério salientou que esta abertura de 

crédito no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) é para parceria com o Corpo de Bombeiros de 

Tapejara, que prestam serviço para nossa Região. O pagamento será parcelado, R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) ao mês, iniciando no mês atual de Junho, totalizando R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), ainda o 

repasse de mais R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para aquisição de materiais permanentes e 

equipamentos. Destacando a importância desta entidade e do trabalho que executam. O Vereador Marcelo 

parabenizou ao Grupo de Bombeiros pelo trabalho que fazem, exigindo preparo físico e emocional, 

principalmente vocação, sempre dispostos e atendendo a população da região da melhor forma, inclusive 

em nosso Município. Comentou que a região vem se desenvolvendo e junto com o desenvolvimento vem as 

consequências, exigindo cada vez mais dos bombeiros. Colocou que com a união de todos se consegue 

buscar algo a mais para esta entidade, como a aquisição de um guincho para melhor realização do seu 

trabalho. O Vereador João Vitor destacou a importância deste projeto, sabendo do trabalho que executam 

em toda região e no nosso município. Parabenizou a toda a equipe dos Bombeiros, pelo trabalho que 



desempenham, pela dedicação, desejando muita saúde a cada um, e se colocando à disposição desta 

entidade juntamente com a Bancada Progressista. O Vereador Adriano comentou que já precisou dos 

serviços dos Bombeiros com um incêndio em uma lavoura, onde realizaram um serviço espetacular, não 

medindo esforços para realizar, deixou o seu agradecimento a esta entidade se colocando à disposição. 

Seguidamente o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 68/2022. Autoriza a abertura de Crédito 

Suplementar para a Secretaria Municipal da Saúde e Assistência Social, e dá outras providências. A 

Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, Adriano colocou que será feito a contratação 

da empresa, por meio de licitação, que dará cursos aos alunos em turno inverso, de danças e artes marciais 

junto ao Cras, destacou o quanto é importante manter as crianças ocupadas, e a felicidade delas em estar 

aprendendo algo novo juntamente com seus colegas. Em seguida o projeto foi aprovado por unanimidade. 

Projeto Nº 69/2022. Autoriza a abertura de Créditos Suplementares para a Secretaria Municipal da Saúde e 

Assistência Social, e Secretaria Municipal da Educação, Desporto, Cultura e Turismo; e dá outras 

providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, Nilva salientou que a 

abertura de crédito de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) será realizada a licitação de uma empresa para 

transporte dos integrantes da terceira idade, nos fins de semana para seus lazeres, a contratação se dá em 

virtude da dificuldade da disponibilidade dos motoristas nos finais de semana, onde até então era feito por 

motoristas da educação, sobrecarregando os mesmos, será feito um roteiro dentro da região e também para 

as viagens até os balneários. Ainda, declarou que o Município está amparado por lei para tal contratação. E 

no mesmo projeto abre-se crédito suplementar para a Secretaria da Educação a fim de licitar empresa para 

transporte de alunos na parte da manhã na Linha Perondi. Parabenizou a Administração Municipal por 

disponibilizar roteiro dentro da Reserva Indígena até a escola, sabendo-se da grande necessidade deste 

transporte em dias de frio e chuva, incentivando os alunos a irem à escola. Seguidamente o projeto foi 

aprovado por unanimidade. Projeto Nº 70/2022. Autoriza concessão de incentivo para o produtor rural 

Daniel Fabiani, diante de investimentos na bacia leiteira, e dá outras providências. A Comissão de 

Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, Adriano destacou que é mais um incentivo para um jovem 

empreendedor, programa que começou a ser desenvolvido em 2018. Parabenizou o produtor pelo 

investimento, e por acreditar no Município. Seguidamente o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto 

Nº 71/2022. Autoriza concessão de incentivo para o produtor rural Mateus Montagner, diante de 

investimentos na suinocultura, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. 

Em discussão, João Vitor parabenizou por mais um Jovem Empreendedor investindo no Município, que 

adquiriu placas solares para gerar a própria energia, diminuindo os custos da família com a produção de 

ração e secagem de grãos na área da suinocultura, parabenizou o produtor e a família pelo investimento e 

por continuar trabalhando no Município. Posteriormente o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 

72/2022. Autoriza concessão de incentivo para a empresa Valderico Rebelatto e Cia Ltda, diante de 

investimentos em atividade empresarial no município, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres 

destacou-se favorável. Em discussão, Marli destacou a sua alegria em defender projetos de incentivos de 

pessoas que acreditam no nosso município, investindo para obterem retorno na execução do trabalho. A 

empresa adquirirá duas novas máquinas, melhorando e ampliando os trabalhos realizados, bem como, 

facilitando a mão-de-obra. Parabenizou os empresários pela coragem e determinação de investir 



acreditando em um futuro melhor no município. Seguidamente o Presidente comunicou que a Vereadora 

Nilva se absteve da votação, em votação o projeto foi aprovado por maioria dos Vereadores. Projeto Nº 

73/2022. Autoriza concessão de ressarcimento de valores para construção de unidades habitacionais de 

pessoas carentes, com recursos do Fundo Municipal da Habitação e Saneamento. A Comissão de 

Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, Rogério colocou que este incentivo é para quatro famílias 

que irão construir suas moradias, destacando a importância da casa própria e de um lar acolhedor. Em 

seguida o projeto foi aprovado por unanimidade. Indicação Nº 10/2022. Do Vereador Adriano Sbardelotto, 

indicando que o Poder Executivo Municipal veja a possibilidade de doação de terreno urbano de propriedade 

do Município para os Grupos Tradicionalistas/Gaúchos do Município. O imóvel mencionado de propriedade 

do município e indicado para doação está localizado na Rua Otacílio Franklin da Silva, esquina com a Rua 

Pastor Elberto Herbert, Quadra 01, Lote 03, Loteamento Lamb, Imóvel número 02, com 1.392,41m². Em 

discussão, o Vereador Adriano salientou que foi procurado pelo Grupo de Cavaleiros Desgarrados do 

Pampa a fim de contribuir para a construção da sua sede, tendo um ponto de encontro para eventos e 

reuniões e um depósito para guardar seus utensílios e o ônibus do Grupo. Destacou a importância do Grupo 

que leva a bandeira do município para várias regiões, onde já solicitaram verbalmente ao Prefeito esta 

doação, para crescimento desta entidade. O Vereador Marcos parabenizou o Vereador Adriano pela 

indicação, que espera o Projeto para aprovação com urgência, colocando que o Grupo representa o 

Município em diversas regiões, e falta um espaço físico para receber outros Grupos da região que visitam. 

Todos estão almejando a doação do terreno, e o mais breve possível, se colocou à disposição juntamente 

com a Bancada do MDB. Seguidamente a indicação foi aprovada por unanimidade. Posteriormente o 

Presidente convocou a Vereadora Marli para fazer uso da Tribuna, saudando a todos, incialmente comentou 

sobre a terceirização do transporte do Grupo da Terceira Idade, da importância no investimento sobre o 

lazer da Terceira Idade, o bem que faz aos idosos esses encontros, ajudando inclusive a prevenir doenças, 

devido à qualidade de vida que gera a eles. Mencionou sobre a importância da licitação para contratação da 

empresa para melhorar o transporte dos alunos, e a nova rota da Reserva Indígena do Ligeiro, levando 

qualidade aos alunos, bem como incentivo para frequentar a escola. Parabenizou a Administração pelos 

incentivos aos produtores e empresários pela coragem de investir e permanecer na agricultura, visando 

fomentar o nosso município. E, convidou para o Jantar Baile dos Namorados no sábado dia onze de junho 

na Comunidade de São Roque e agradeceu o espaço. A Vereadora Eliana cumprimentou a todos, 

inicialmente comentou sobre a Indicação do Vereador Adriano, e sobre o Grupo Desgarrados do Pampa, 

pela grandeza e exemplo do grupo, e da importância da sede para que possam inclusive guardar os 

pertences do grupo. Também, salientou sobre uma emenda parlamentar de R$ 250.000,00 (duzentos e 

cinquenta mil reais) do Deputado Marcio Biolchi para pavimentação de ruas do município, sugerindo a Rua 

Júlio de Castilhos; agradeceu a presença dos Bombeiros Voluntários de Tapejara e pela grandeza do 

trabalho que realizam e desejou condolências à família do Eder Strada e da Rúbia Marcon pelo falecimento 

do seu filho. Ato contínuo, o Presidente pediu a Secretária da Saúde e Assistência Social Ediane para que 

fizesse uso da Tribuna, onde primeiramente saudou a todos, e esclareceu algumas dúvidas dos Vereadores 

sobre os atendimentos e horários realizados pela Ginecologista, também esclareceu sobre os auxílios nas 

Casas de Apoio nas Cidades de Passo Fundo e Porto Alegre. Pediu a Bancada do MDB para que visitem a 



Secretaria da Saúde e levem os problemas que a população encontra até ela para serem resolvidos. O 

Presidente agradeceu a Secretária Ediane pelos esclarecimentos e colocou que sempre buscará 

informações para sanar as dúvidas da população, buscando o bem comum de todos, declarou que toda 

sugestão é bem vinda e será avaliada da melhor forma possível. O Vereador Marcelo colocou que solicitou 

junto a esta Casa que para resolver a demanda da Ginecologista teria que aumentar as horas por um 

determinado tempo até suprir a demanda. O Presidente declarou que toda a vez que tiver que sanar dúvidas 

da população ou dos Vereadores, abrirá sim um espaço para Secretários esclarecerem e colocarem o que 

se passa na sua secretaria, principalmente na área da saúde. E convidou o Presidente do Corpo de 

Bombeiros Voluntários de Tapejara, Édio para fazer uso da palavra, agradecendo aos Vereadores por 

votarem a favor do projeto e ao Prefeito e toda Administração pela parceria junto ao Corpo de Bombeiros, 

destacou que a partir de 1° de junho terá seis bombeiros efetivos no comando, 24 horas, mais os bombeiros 

voluntários para melhor atender a população e agradeceu o espaço. Presidente Vilseu agradeceu as 

palavras do Édio e declarou que tanto o Legislativo quanto o Executivo sempre serão parceiros a esta 

entidade de extrema importância. E, convidou o Prefeito Municipal para fazer uso da palavra, 

cumprimentando a todos, destacou sobre os incentivos e auxílios declarando a importância deles, pensando 

sempre na grandeza do município e dos investidores. Agradeceu aos Cavaleiros Desgarrados do Pampa, 

onde merecem uma sede própria, declarando que será sentado e visto a melhor forma, o melhor caminho a 

ser tomado para ajudar esta entidade. Também agradeceu ao Corpo de Bombeiros, destacando o excelente 

trabalho ao longo de 27 anos de trabalhos voluntários, oferecendo a toda região os melhores serviços, 

pedindo a toda sociedade também para que ajudem o Corpo de Bombeiros de alguma forma. Falou sobre o 

leilão dos bens móveis do município, onde foram arrecadados cerca de R$ 405.600,00 (quatrocentos e cinco 

mil e seiscentos reais), assim possibilitando a renovação dos maquinários. Comentou sobre as emendas 

dos Deputados, esclarecendo para a Vereadora Eliana que a Rua Júlio de Castilhos já está inclusa com o 

andamento do projeto, para pavimentação com uma emenda do Deputado Covatti. Agradeceu ao Presidente 

pelo espaço. Ato contínuo o Presidente enfatizou que nos dias 13 e 14 de junho a Secretaria da Agricultura 

estará passando nas comunidades para recolhimento dos lixos eletrônicos, leu os pontos e horários de 

coletas, agradeceu a presença de todos, em especial ao Grupo de Cavaleiros Desgarrados do Pampa, e ao 

Corpo de Bombeiros Voluntários de Tapejara, e convocou para a próxima sessão ordinária no dia vinte e 

dois de junho de dois mil e vinte e dois, quarta-feira, às dezenove horas, encerrando a sessão. Não havendo 

mais nada a declarar, foi lavrada a presente ata que após lida e discutida será assinada pelos vereadores 

presentes. Sala de Sessões em oito de junho de dois mil e vinte e dois.  


